Zápis ze shromáždění delegátů tříd KPZŠ ze dne 12. 9. 2018
Místo konání: Aula ZŠ Jeremenkova
Čas: 16,00 hodin
Přítomní: viz prezenční listinu
Projednaná témata:
1) Aktuální informace od vedení školy
Provedené oprava během prázdnin – konkrétní informace jsou na webu v záložce O škole - Filozofie
školy – jednalo se zejména o opravy interiéru školy, výměna podlahových krytin, rozšíření
bezpečnostního kamerového systému, nákup nových učebnic.
Do konce roku by měla proběhnout rekonstrukce sportovního areálu a malého hřiště, tato akce
v kompetenci Městské části Praha 4 jako zřizovatele školy.
Od školního roku došlo k odloučení programu Montessori, který je soukromým subjektem s názvem
škola Archa. Zároveň rodiče už nejsou členy KPZŠ.
Informace k incidentu ve škole ze dne 11. 9. 2018 v odpoledních hodinách – vedení školy seznámilo
zástupce KPZŠ s vzniklou situací, kdy do školy vniklo 6 osob ve věku 15-17 let, některé napadli žáky
školy i učitele, celá záležitost byla předána a je v setření Policie ČR. Učitelé budou apelovat jak na
žáky, tak na rodiče, aby byli obezřetní a po skončení vyučování žáci šli domů, nekontaktovali
podezřelé osoby a případné útoky hlásili na Policii. Zároveň vedení školy požádá policii o zajištění
zvýšené dohledu v okolí školy. K tomuto požadavku se výbor KPZŠ přidal.
2) Poslání KPZŠ
Předseda KPZŠ pan Poucha zdůraznil, že na naší škole je obvyklé, že členem jsou téměř všichni rodiče.
Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Každý člen má právo podílet se na činnosti,
vyjadřovat se, předkládat návrhy a připomínky, být informován, volen. Členství je založeno na
principu solidarity. Posláním KPZŠ je pomoc při zajišťování vzdělávacích, kulturních, společenských a
sportovních akcí (plavání, lyže), rozvoj aktivit školy včetně fin. podpory – soutěže, zlepšení
vybavenosti školy, udržování kontaktů mezi školou a rodiči. KPZŠ je důležitým informačním kanálem
mezi školu a rodiči, a to obousměrným.
3) Výběr příspěvku pro školní rok 2017/2018.
Platí se 500 Kč za rodinu.
- Posláním na transparentní účet, 2701240559 / 2010. V příkazu do pole „Zpráva pro příjemce“ uvést
jméno žáka a třídu, případně jméno více žáků.
- Zaplacením v hotovosti ihned na třídních schůzkách delegátovi třídy- po skončení třídních schůzek
vybere paní Nidetzká – pokladník KPZŠ částky od delegátů proti potvrzení a následující den je vloží na
účet KPZŠ u Fiobanky.
4) Rozpočet

Plnění rozpočtu za minulý rok je k dispozici na webu školy a zároveň ho členové výboru poskytli
na schůzce v tištěné podobě. V loňském školním roce se realizovaly tyto výdaje:







Odměny za soutěže
Příspěvky třídním učitelům (družiny)
Sociální příspěvky
Příspěvek na knížky do knihovny
Příspěvek na plavání
Dílny – nákup vybavení

Pro tento školní rok plánujeme:




Příspěvek na plavání – bude o něco výší z důvodu změny místa (Zelený pruh)
Příspěvky třídním učitelům (družiny) – 2000,- Kč – pokud bude v rozpočtu rezerva
Sociální příspěvky

+ další návrhy rodičů a požadavky školy podle výše fin. prostředků.
5) Plánujeme
•

Úklid školní zahrady, přepokládaný termín 3. 11. 2018

Zapsala dne 20. 9. 2018: Hana Horejsková
Schválil: Pavel Poucha

